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 رمسته منذ بداية انطالقها، رامية إىل تثمني البحوثخطها الذي  يفري س�لة يف هذا العدد الاواصل ت
  .الرقي �ا، وأن تكون منرباً إلبرازها و واجلهود العلمية اجلادة والرصينة

من املواضيع اليت مت اعتمادها يف هذا العدد واليت متس بالوقع والراهن  شري إىل عددنهذه الكلمة  ويف
وكذا موضوع الدولة الفاشلة يف ليبيا  ،البيئي والتنمية املستدامةًا عن اإلدماج املعيش، نذكر منها موضوع

يف ظل األزمات  االئتماينلتنقيط رجات اوالتهديدات األمنية على األمن الوطين اجلزائري، وموضوع تغريات د
ا�لة بالبحوث اليت تتناول  اهتماميف معرض إشارتنا إىل على سبيل التمثيل فقط ذكرناها نة النفطية، وهي عي

  .وهي حماولة ملسايرة الواقع الراهناآلتية يف خمتلف ا�االت، القضايا 
القائمون على ا�لة مستقبًال من أجل أن تتخذ بعض أعدادها خطًا افتتاحيًا موحدًا يعتمد وخيطط هذا 

وهذا  ،يف الطرح وما يتماشى مع اآلنية والراهنية ومسايرة التحوالتها تهلا ثقلها وحتميعلى إدراج ملفات بعينها، 
  .واألهدافالوحدة والقصد يف الرؤية يق هدف موضوعي يتسم بسعياً منهم لتحق

  

 
ا  لا ا  
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  دولي على أوراسياالتداعيات الجيوسياسية ألزمة القرم في ظل التنافس الروسيا و 
Russia & the geopolitical repercussions of the Crimean crisis in the context of the 
international competition on Eurasia 

  

  احثة دكتوراه علوم سياسيةب، أمساء حداد

  دراسات إسرتاتيجية و سياسات الدفاع: التخصص

  كلية العلوم السياسية و العالقات  الدولية: 3جامعة اجلزائر:المؤسسة 

  :الملخص

حمور التنافس اإلسرتاتيجي الدويل  2014و مطلع السنة  2013األخرية �اية سنة لقد شكلت األزمة األوكرانية 

على مناطق النفوذ احليوي خاصة بني قطيب احلرب الباردة، حيث جتسد شبه جزيرة القرم مسرح التجاذبات 

، إذ )الواليات املتحدة األمريكية و روسيا و اإلحتاد األورويب(احلاصلة بني خمتلف القوى الفاعلة يف النظام الدويل 

شبه جزيرة القرم ل هاتشكل ممرا حيويا للدول األوروبية، يف حني ترى روسيا يف ضم يرى الغرب بأن أوكرانيا

  .إسرتجاعا حلقها التارخيي

روسيا  و كيف حاولت ،أزمة شبه جزيرة القرم عقب�ذف الدراسة إىل حتليل اإلسرتاتيجية الروسية بأوراسيا 

خاصة توظيف متغري ( يف بعدها الطاقوياجليوسرتاتيجية من خالل توجها�ا  الدويل التنافسرهان كسب اهدة  ج

احلد من متدد حلف الشمال  ة روسياو حماول ،يف التموقع و السيطرة على احملاور اجليوبولتكية )الغاز الطبيعي

ا لشبه سيطر�مبجاهلا احليوي األوراسي، ك �ا اجليوسرتاتيجية اخيار  و يظهر ذلك جليا يف .دودها شرقاحباألطلسي 

صاحلها يف مب هددكان سي الذيلعرقلة أوكرانيا من اإللتحاق بالركب األورويب، و ذلك  2014جزيرة القرم عام 

  . احليوية األوراسية املنطقة

  : الكلمات المفتاحية

 - الناتو -أوراسيا -شبه جزيرة القرم  - أوكرانيا - اإلحتاد األورويب   -الواليات املتحدة األمريكية - روسيا -التنافس 

  .املتغري اجليوسياسي - ويالطاقاملتغري 

Abstract:  

The last Crimean crisis has been the axis of the international strategic competition over the 
areas of vital influence, particularly between the two poles of the Cold War. The Crimean 
peninsula is the scene of the interactions between the various powers of the international 
system (the United States, Russia and the European Union). The west sees Ukraine as a vital 
passage for European countries, while Russia considers the Crimean annexation as a historic 
right. 
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The study aims to analyse the Russian strategy in Eurasia due to the crisis in the Crimea, and 
how Russia tries to win the challenge of international competition through its geostrategical 
orientations in its energetical dimension (especially employing the natural gas variable) in the 
location and control of the geopolitical axes. The North Atlantic with its eastern border and 
this is evident in its geostrategic options in its Eurasian biosphere, including its annexation of 
the Crimea in 2014 to stop the process of the integration of Ukraine to the European Union, 
which would not have an effect on its interests in the Eurasian vital region. 
Key words: 
Competition- Russia- United states- European Union- Ukraine- Crimea- Eurasia- Nato- 
Energetical variable- Geopolitical variable. 

  :مقدمة

القوى الكربى و عرضة لتقاطع إن املوقع اجليوسرتاتيجي ألوكرانيا و أمهيتها اإلقتصادية جعلها حمط أنظار و صراع 

 .املصاحل بينها

و لقد أثر العامل اجليوسياسي ألوكرانيا كدولة عازلة بني روسيا و الغرب يف جتدد الصراع بينهما و ذلك نتيجة  

إدراكهما مبدى حمورية و أمهية املنطقة، خاصة و أن أوكرانيا تعد املمر الرئيسي خلطوط نقل الطاقة الروسية حنو 

إذ أن معظم الغاز يصل إىل األسواق األوروبية عرب األنابيب املارة عرب أوكرانيا األمر الذي جيعلها حتظى  أوروبا،

 سهلباألمر الليس  ةروسيالروسية فإن إستغناء أوروبا عن واردات الطاقة -بأمهية جوهرية يف املعادلة الطاقوية األورو

بل يتطلب تدبري مصادر بديلة إضافة إىل أنه يستغرق وقتا، كما يتطلب الكثري من املال إلنشاء خطوط أنابيب 

  . يف نفس الوقت يعد تغيري األسواق بالنسبة لروسيا صعب جدا. لنقل الغاز إىل مناطق جديدة

، و أطلسي -ة الصراع الروسي األوروالقرم على  معادلشبه جزيرة ماهو تأثري أزمة :نطرح التساؤل التايل مما تقدمو 

  ؟ فيما تتمثل  تداعيا�ا اجليوسياسية

أهمية أوكرانيا في الجيوبولتيك الروسي و الغربي: أوال*   

لقد أعلنت روسيا منذ بداية التسعينات عن مصاحلها اإلسرتاتيجية الطبيعية يف أوكرانيا، أما مصاحل الغرب �ا فقد 

بدأت تتجلى تدرجييا خاصة بعد الثورة الربتقالية، إعتربت نقطة التحول أين دعم كل جانب طرفا معينا يف العملية 

صاحيب التوجهات  الليربالية " تيموشنكو"و " بوشنكو"ل من السياسية يف أوكرانيا اليت إنقسمت  من جهة بني ك

   "يانكوفيتشل"الغربية، الذين سعيا لضم أوكرانيا إىل اإلحتاد األورويب و حلف الشمال األطلسي، و من جهة أخرى 

  1.املدعوم من روسيا

و يعترب وزير خارجية روسيا . رغم �اية احلرب الباردة إال أن الصراع ألجل حتقيق أهداف جيوسياسية ال يزال قائما

السلوك اإلسرتاتيجي الغريب املتمثل يف نشر نفوذه اجليوسياسي إىل الشرق على أنه نسخة جديدة من " الفروف"
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حيث منذ �اية احلرب الباردة مل تبقى سوى أوكرانيا و بالروسيا حملاصرة روسيا بشكل   2.سياسة إحتواء روسيا

  . كامل و الوصول حلدوده

 :مية الجيوسياسية ألوكرانيا لدى روسيااأله *

حتتل أوكرانيا موقعا جيوسياسيا مهما فيما يسمى جمازا رقعة الشطرنج األوراسية، و وجودها كدولة مستقلة يساعد 

و من هنا تتضح أمهية أوكرانيا يف السياسة الروسية، فروسيا مع أوكرانيا مبواردها الكبرية و . على تغيري موقف روسيا

على البحر األسود، تستعيد آنذاك و بشكل أتوماتيكي ثروا�ا لتصبح دولة إمرباطورية قوية ممتدة عرب أوروبا  إطالهلا

برجنسكي بأن روسيا بدون أوكرانيا ال تشكل إمرباطورية أوراسية و روسيا بدون أوكرانيا تستطيع ”و آسيا، و يرى 

و لقد شكل إستقالل أوكرانيا حتديا جيوبولتكيا كبريا  3.“أن تتابع السعي إىل أن تكون ذات هيبة إمرباطورية

  4.“قد حرم روسيا من وضعها املسيطر على البحر األسود”: “برجنسكي”للدولة الروسية ألنه على حد وصف 

و بسيطرة روسيا على القرم أصبحت تواجه يف البحر األسود جوار كل دوله مع أعضاء الناتو يف الشمال الغريب 

كما أن أوكرانيا لطاملا كانت مسرحا حلرب القواعد األمريكية الروسية أيضا، و هي تأوي أكرب   5.وبيةللقارة األور 

  جتمع روسي يف العامل خارج روسيا

كما تعد أيضا إمتدادا طبيعيا للصناعة و الزراعة الروسية، و هي نقطة عبور الغاز الطبيعي الروسي إىل أوروبا و 

 .تية للصناعات الروسية سواء عرب خطوط األنابيب أو الطرق و السكك احلديديةمهزة الوصل ملعظم البنية التح

كذلك فإن أمهيتها تنبع من كو�ا تعطي روسيا القدرة على مد نفوذها السياسي و العسكري و اإلقتصادي إىل   

ذها و سيطرة دول شرق أوروبا و القوقاز و البحر األسود، فهي تعد بوابة روسيا اليت متكنها من إستعادة نفو 

 . أسطوهلا على املنطقة

تسعى روسيا إلبراز مكانتها الدولية و اإلقليمية من خالل احلرص على بلوغ أهدافها اجليوسرتاتيجية بإبقاء نفوذها 

اجليوسياسي على دول جوارها مثل أوكرانيا و هنا جتدر اإلشارة إىل أمهية ميناء ماريوبول بالنسبة لروسيا، و الذي 

إسرتاتيجيا مهما بإطاللته على حبر أزوف املوزع بني الشواطىء الروسية و األوكرانية و حتكمه مبضيق   حيتل موقعا

 . كريتش الفاصل بني الرب الروسي و شبه جزيرة القرم

و تكمن أمهية ماريوبول بالنسبة لروسيا يف أ�ا تؤمن الطريق البحري للوصول إىل شبه جزيرة القرم، و هناك مشروع 

اء جسر للشاحنات و سكة احلديد باإلضافة إىل الرحالت البحرية، لكن مستقبل هذا املشروع يرتبط روسي لبن

مبصري هذه املدينة، اليت تعد األكرب و هي حتت سيطرة القوات األوكرانية احلكومية يف اجلنوب الشرقي للبالد، كما 

   6.اإلقتصادية تتمتع املدينة مبكانة إقتصادية مهمة حيث تتواجد فيها أهم املنشآت
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  :بالنسبة لإلتحاد األوروبي* 

و من مث رومانيا و بلغاريا سنة  2004تعترب أوكرانيا جارة لدول اإلحتاد األورويب بعد إنضمام كل من بولندا عام 

له، و يف نفس الوقت تشكل جسرا بني أوروبا و روسيا و أيضا منطقة عازلة فيما بينهما فهي مبثابة  2007

و   2005أ�ا يف الفرتة املمتدة ما بني  “برجنسكي”و لقد توقع . ل بني روسيا و أوروبا الشرقيةاجلدار الفاص

جيب أن تكون أوكرانيا مستعدة ملفاوضات جدية مع كل من اإلحتاد األورويب و الناتو من أجل بدء الضم  2015

 . التدرجيي ألوكرانيا

وكرانيا بينما تستطيع أن تكون هذه األخرية يف أوروبا من دون أي أنه ال ميكن ألوراسيا أن تكون يف أوروبا بدون أ

أن تكون روسيا فيها  و بعبارة اخرى فإن خيار أوكرانيا لصاحل أوروبا سوف حيدد قرار روسيا فيما يتعلق باملرحلة 

تغوص يف التالية فإما أن تكون جزءا من أوروبا أيضا أو أن تصبح دولة أوراسية منبوذة، فهي ليست من أسيا بل 

  7 .نزاعات اخلارج القريب

  :بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية* 

حتظى أوكرانيا مبكانة هامة لدى الواليات املتحدة األمريكية، بدءا مبحاصرة منطقة النفوذ الروسي و كذلك فإن 

النفوذ األمريكي يف أوكرانيا موانئ أوكرانيا مهمة للحلف األطلسي و بوارجه عند دخوهلا إىل البحر األسود، كما أن 

يشكل وسيلة ضغط لروسيا حىت ال تتمكن من عرقلة مشاريع أمريكا يف املنطقة و بشكل خاص يف منطقة الشرق 

لذلك كانت الواليات املتحدة األمريكية تدعم دائما أوكرانيا و إعطائها أفضلية عالية و مساعد�ا يف  8.األوسط

بأن الغرب و خاصة الواليات املتحدة األمريكية :  “برجنسكي”يدة، و يعرتف احلفاظ على حريتها القومية اجلد

قد تأخرا يف إدراك األمهية اجليوبولتكية ألوكرانيا كدولة منفصلة و بقي ذلك حىت منتصف التسعينات  حيث 

 9.أصبحت أمريكا  من الداعمني األقوياء هلوية كييف املنفصلة

للغرب الذي يعزز و حيسن إرتباطاته اإلقتصادية و األمنية بكييف ليبدأ  كما يذكر بأن الوقت ليس مبكرا جدا  

أي اإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب و الناتو و مع العلم أنه صرح بذلك منذ وقت طويل يف عام  10بتحديد العقد

ا تعرتف ، و لقد إستبعد إمكانية قبول روسيا بدخول أوكرانيا إىل حلف الناتو ألن حدوث ذلك يعين أ�1997

   11.بأن مصري أوكرانيا مل يعد مرتبطا إرتباطا عضويا مبصري روسيا

إذا جنحت مساعي الغرب يف إدماج أوكرانيا ضمن املنظومة اإلقتصادية و األمنية الغربية لن يتبقى إال بالروسيا 

ه ما جيعلها لتكون فاصلة بني الغرب و روسيا، لكنها ستكون حماطة غربا و مشاال و جنوبا بالغرب و حلفائ

- الوحيدة املوالية لروسيا يف البوابة الشرقية ألوروبا، إذا متت كل عمليات اإلدماج اإلقتصادية و األمنية األورو

أطلسية بدال من أن متنح املنطقة املركزية ميزة إسرتاتيجية للقوة الربية الروسية فإن الغرب يكون قد حرم روسيا منها 
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و �ذا يضمن الغرب خط دفاع ثاين أي دول أوروبا الوسطى و   “كندرملا  ”عمال بالنهج اجليوسياسي 

و هو ما يفسر السلوك الروسي إجتاه أوكرانيا حيث كان مبثابة رسالة قوية موجهة للغرب بأن تلك  12.الشرقية

  .املنطقة مبثابة خط أمحر

  روسية-أزمة القرم على العالقات الطاقوية األوروتأثير : ثانيا* 

يا مبوقع جيوسرتاتيجي مهم حيث تقع ما بني اإلحتاد األورويب و روسيا، األمر الذي جعلها تلعب دورا تتميز أوكران

رئيسا يف متوين الدول األوروبية بالطاقة، فهي متتلك أكرب شبكة أنابيب الغاز الطبيعي و النفط يف العامل بعد 

ن أوكرانيا كانت من اجلمهوريات التابعة لإلحتاد إمتازت العالقات الروسية األوكرانية باحلسنة بإعتبار أ 13.روسيا

 .السوفيايت

مع العلم أن  ²دوالر أمريكي أللف م 50من تسعرية خاصة بالنسبة  للغاز الطبيعي الروسي،  و قد إستفادت  

، و يف هذا الصدد إ�مت روسيا أوكرانيا بالتزود منها ²دوالر أللف م 230يف السوق األوروبية كان  معدل السعر

بكميات من الغاز الطبيعي تفوق حاجيا�ا و تقوم بتصدير الفائض إىل الدول األوروبية األخرى بسعر أعلى 

لتحقق بذلك رحبا، ما أدى بروسيا ملراجعة سعرها و رفعه و ذلك جاء تبعا لعوامل أخرى متثلت يف  الثورة 

و اليت نصت على أنه   2005لعام   “الفروف”و مت رفع السعر من خالل إنتهاج ما يعرف بعقيدة   الربتقالية،  

و بعد مرور سنة قررت شركة غازبروم  14.كل من يبتعد عن روسيا سوف يدفع مثن املوارد األولية بسعر السوق

 اإلتفاق  بني الطرفني على كما مت  15.وقف تدعيم الغاز الطبيعي املصدر ألوكرانيا و تطبيق سعر السوق العاملي

، و كذلك حصول شركة غازبروم على حصص يف شبكات نقل احملروقات و توزيع ²دوالر أللف م 95سعر 

    16.الكهرباء األوكرانية

هددت شركة غازبروم األوكرانية بتخفيض كمية الغاز الطبيعي املخصصة هلا إن مل تقم  2007أكتوبر  2خالل 

مليار دوالر، أما بالنسبة  1,3شهر أكتوبر، و اليت كانت تقدر حسب روسيا ب  بتسديد ديو�ا قبل �اية

  17.لكييف هي أقل بكثري حيث كانت تسعى روسيا من خالل ذلك ملنع تكوين حكومة موالية للغرب يف أوكرانيا

ق سعر السوق خالل بعد مرور عام على نفس التاريخ مت توقيع إتفاق بني روسيا و أوكرانيا للمرور تدرجييا  إىل تطبي

مليار دوالر كما هددت بوقف اإلمدادات  2,4الشهر املوايل طالبت روسيا من أوكرانيا بتسديد ديو�ا املقدرة ب 

، و بالفعل قامت شركة غازبروم بتطبيق �ديدها و أعلنت أنه لن 2009إبتداءا من تاريخ الفاتح من جانفي لعام 

من نفس السنة قامت أوكرانيا بغلق كل األنابيب املوجهة حنو الدول  جانفي 7يكون إضطراب يف التموين، و يف 

مث جلأت األطراف  إىل املفاوضات و مت فتح  الصمامات من الطرف الروسي و .  األوروبية و العابرة ألراضيها
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جانفي  19اإلعالن عن ذلك و لكن عرقلت أوكرانيا ذلك بعد فرض شركة غازبروم ملسار يعرقل متوينها، و بتاريخ 

    2009.18جانفي   20مت التوقيع على إتفاق بني الطرفني و أعيد تدفق الغاز الطبيعي ألوروبا يف 

قبل ذلك بيومني مت عقد إتفاق إطار بني الطرفني و نتج عنه إمضاء شركيت غازبروم الروسية و نافتوغاز األوكرانية  

، أين مت اإلتفاق على عدم ربط سعر 2018غاية  إىل 2009لعقدين لعقد من الزمن يف الفرتة املمتدة ما بني  

الغاز الطبيعي املصدر ألوكرانيا بتسعرية العبور للغاز الطبيعي و تعويضها بشركة نافتوغاز، و حبسب كييف أن 

  19.روسيا  قد تنازلت كثريا من خالل هذا اإلتفاق

حيدد كيفية حساب السعر و رفعه تدرجييا كما أن العقد األول هو خيص متوين أوكرانيا بالغاز الطبيعي الروسي، و 

، 2010و  2009حىت الوصول على تطبيق سعر السوق و يف الوقت نفسه حتديد كميات الغاز الطبيعي لسنيت 

أما فيما خيص العقد الثاين فيتعلق مبسائل العبور اليت تقابل التخفيضات اليت إستفادت منها أوكرانيا فيما يتعلق 

   20.ث مت اإلتفاق على تسعرية العبور و كيفية رفعهابسعر الغاز الطبيعي حي

بعد ثالثة سنوات توترت العالقات بني البلدين و ذلك بعد ختلي أوكرانيا عن اإلمضاء على إتفاق الشراكة مع 

 ²مليار م 86مت نقل  2013اإلحتاد األورويب قبل أسبوع من املوعد احملدد لذلك و حسب شركة غازبروم يف سنة 

   21.عرب السيال الشمايل ²مليار م 24بيالروسيا و  عرب ²مليار م 30رب أوكرانيا و ألوروبا ع

مليار أورو من املديونية السيادية ألوكرانيا و خفضت بالثلث مثن  11إشرتت روسيا  2013ديسمرب  17و يف 

  22.الغاز الطبيعي املخصص لتموينها

يض كمية الغاز الطبيعي املخصصة هلا إن مل تقم هددت شركة غازبروم األوكرانية بتخف 2007أكتوبر  2خالل 

مليار دوالر، أما بالنسبة  1,3بتسديد ديو�ا قبل �اية شهر أكتوبر، و اليت كانت تقدر حسب روسيا ب 

 23.لكييف هي أقل بكثري حيث كانت تسعى روسيا من خالل ذلك ملنع تكوين حكومة موالية للغرب يف أوكرانيا

بعد مرور عام على نفس التاريخ مت توقيع إتفاق بني روسيا و أوكرانيا للمرور تدرجييا  إىل تطبيق سعر السوق، 

مليار دوالر كما هددت بوقف  2,4خالل الشهر املوايل طالبت روسيا من أوكرانيا بتسديد ديو�ا املقدرة ب 

بالفعل قامت شركة غازبروم بتطبيق �ديدها و ، و 2009اإلمدادات إبتداءا من تاريخ الفاتح من جانفي لعام 

جانفي من نفس السنة قامت أوكرانيا بغلق كل األنابيب  7أعلنت أنه لن يكون إضطراب يف التموين، و يف 

مث جلأت األطراف  إىل املفاوضات و مت فتح  الصمامات من .  املوجهة حنو الدول األوروبية و العابرة ألراضيها

عالن عن ذلك و لكن عرقلت أوكرانيا ذلك بعد فرض شركة غازبروم ملسار يعرقل متوينها، و الطرف الروسي و اإل

جانفي   20جانفي مت التوقيع على إتفاق بني الطرفني و أعيد تدفق الغاز الطبيعي ألوروبا يف  19بتاريخ 

2009.24    
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بروم الروسية و نافتوغاز األوكرانية  قبل ذلك بيومني مت عقد إتفاق إطار بني الطرفني و نتج عنه إمضاء شركيت غاز 

، أين مت اإلتفاق على عدم ربط سعر 2018إىل غاية  2009لعقدين لعقد من الزمن يف الفرتة املمتدة ما بني  

الغاز الطبيعي املصدر ألوكرانيا بتسعرية العبور للغاز الطبيعي و تعويضها بشركة نافتوغاز، و حبسب كييف أن 

كما أن العقد األول هو خيص متوين أوكرانيا بالغاز الطبيعي   25.ا من خالل هذا اإلتفاقروسيا  قد تنازلت كثري 

الروسي، و حيدد كيفية حساب السعر و رفعه تدرجييا حىت الوصول على تطبيق سعر السوق و يف الوقت نفسه 

ئل العبور اليت ، أما فيما خيص العقد الثاين فيتعلق مبسا2010و  2009حتديد كميات الغاز الطبيعي لسنيت 

تقابل التخفيضات اليت إستفادت منها أوكرانيا فيما يتعلق بسعر الغاز الطبيعي حيث مت اإلتفاق على تسعرية 

  26.العبور و كيفية رفعها

بعد ثالثة سنوات توترت العالقات بني البلدين و ذلك بعد ختلي أوكرانيا عن اإلمضاء على إتفاق الشراكة مع  

 ²مليار م 86مت نقل  2013بل أسبوع من املوعد احملدد لذلك و حسب شركة غازبروم يف سنة اإلحتاد األورويب ق

   27.عرب السيال الشمايل ²مليار م 24بيالروسيا و  عرب ²مليار م 30ألوروبا عرب أوكرانيا و 

ث مثن مليار أورو من املديونية السيادية ألوكرانيا و خفضت بالثل 11إشرتت روسيا  2013ديسمرب  17و يف 

  28.الغاز الطبيعي املخصص لتموينها

عمل اإلحتاد األورويب على تنظيم عملية تزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي يعكس مسار السيل يف خطوط أنابيب نقل 

  29.الغاز الطبيعي، و ذلك من مرورا بأملانيا عرب هنغاريا و بولونيا

رانيا كان عن طريق السيال العكسي األيت من اإلحتاد جل الغاز الطبيعي الذي إستوردته أوك 2015إىل غاية سنة 

سعت دائما هذه األخرية إلجتناب عبور الغاز . األورويب و بذلك متكنت أوكرانيا من التخفيف من تبعيتها لروسيا

الطبيعي الروسي عرب أوكرانيا، من خالل أنبوب الغاز الطبيعي السيال الشمايل إضافة ملشروع السيال الرتكي، و 

و بالنسبة للثالثي  2015نوفمرب  26نسبة لواردات الغاز الطبيعي ألوكرانيا من روسيا فقد توقفت يف تاريخ بال

من بني مظاهر التبعية اليت ميكن مالحظتها  30.مل تستورد أوكرانيا الغاز الطبيعي الروسي 2016األول من سنة 

 -ز أنه بالرغم من أن صفقة الغاز الطبيعي األوروبني كل من روسيا و أوكرانيا و اإلحتاد األورويب يف قطاع الغا

روسي أبرمت خالل عهد اإلحتاد السوفيايت فإنه بفضلها إحتلت روسيا الوريثة الشرعية لإلحتاد السوفيايت مكانة 

 .مهمة يف اإلقتصاد األورويب

ا�ا من البرتول و الغاز الذي أصبح أكثر إرتباطا بالغاز و البرتول الروسي، فهي متد أوروبا حبوايل ثلث إحتياج 

  31.الطبيعي
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يفسر إ�يار العقد، و يف حال تسوية األزمة سيتم إعادة  2014إن وقف إمدادات الغاز ألوكرانيا يف جوان 

التفاوض بشأن اإلستمرارية فيه أو إ�ائه، لكن على أبعد تقدير ستنتهي العالقات الغازية ملا بعد احلرب الباردة بني  

، و ذلك على أساس املبيعات املوازية و عقود العبور بني شركة 2019رانيا ستنتهي يف عام كل من روسيا و أوك

كما أن تلك العقود مدعومة بإتفاقات سياسية غري رمسية مت التفاوض . غازبروم الروسية و شركة نافتوغاز األوكرانية

سيا و أوكرانيا جتعل من غري احملتمل أن بشأ�ا على مستوى احلكومة، فإن العالقة السياسية املتغرية بني كل من رو 

 . يتم إبرامها مستقبال

و بدون هذه اإلتفاقات ال يوجد مربر جتاري لشركة غازبروم لرتتيب مشرتي واحد، كما أنه من غري احملتمل أيضا 

 أن تدعم احلكومة األوكرانية وفقا خلططها ضمن إصالح سوق الغاز مثل هذا الرتتيب، و بالتايل فإن العقد

  .أو حىت قبل ذلك 2019سينتهي سواء خالل عام 

  األطلسي-تداعيات التنافس الجيوسياسي األوراسي: ثالثا* 

لقد شكلت االزمة األوكرانية حمور التنافس الدويل، حيث تعد أوكرانيا واحدة من الدول اليت تتضارب عليها القوى 

  .الكربى ملا هلا من أمهية جيوسرتاتيجية

فرتة احلرب الباردة و على مدى نصف قرن قوة عسكرية عظمى مكافئة للواليات املتحدة كانت روسيا خالل 

و قد أولت روسيا إهتماما باملؤسسة العسكرية بغية احلفاظ على مكانتها، و ذلك من خالل إختاذ . األمريكية

ديدة للجيش و على البنية اجل 2008جمموعة من اإلجراءات مشلت األفراد و املعدات حيث مت التصديق عام 

  32.، و اليت تتضمن تغيريات جوهرية يف بنية القوات املسلحة2020األسطول إىل غاية عام 

و تؤكد روسيا سعيها يف إقامة نظام عاملي جديد ينطلق من الوقائع اجليوسياسية املعاصرة على أن يكون بشكل 

، ليحدد خطوات روسيا و "بروسيا و العامل املتغري "يف مقالته املوسومة   "بوتني "تدرجيي، حيث عرب عنه الرئيس  

سياسا�ا املستقبلية يف خمتلف ا�االت يف مواجهة ما تقوم به الواليات املتحدة األمريكية من سياسات توسيعية 

حللف الناتو على احلدود مع روسيا، و تلك التهديدات األمنية اإلسرتاتيجية بنشر منظومات الدرع الصاروخي لن 

  33.له إال إصرار روسي يف التقدم كقطب عاملييقاب

لقد حققت العقيدة العسكرية الروسية اجلديدة عدة مكاسب إسرتاتيجية لروسيا متثلت يف إستعادة روسيا لعناصر 

القوة و القدرة على املبادرة اليت فقد�ا يف مطلع تسعينات القرن املاضي، حيث مل تعد روسيا تلك الدولة املرتاجعة 

  .سكريا و إقتصاديا و امللزمة بقبول ما تفرضه عليها الواليات املتحدة األمريكية املنتصرة يف احلرب الباردةقواها ع

بل عادت بشكل كامل إىل الساحة العاملية للتأكيد على حقها يف احلصول على مقعد على طاولة مناقشة  

 يستغىن عنه يف خريطة اجلغرافيا السياسية القرارات ذات األمهية الدولية الكربى، مع فرض إحرتامها كالعب دويل
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العاملية، ليس من منظور قومي تقليدي  و إيديولوجي كما كان يف عهد اإلحتاد السوفيايت و إمنا إنطالقا من رؤية 

واقعية ملصاحلها احليوية و حضور قوي يف الفضاء األوراسي حمددة خلصومها اخلطوط احلمراء اليت عليهم عدم 

ما حدث العكس فإ�ا لن ترتدد يف إستخدام القوة إلستعادة حقها و أ�ا لن تسمح ألحد بأن  جتاوزها، و إذ

 34.يلعب على حدودها و يف حديقتها اخللفية يف آسيا الوسطى

إن املكاسب اليت حققتها روسيا خالل السنوات القليلة املاضية، جراء صدامها اجليوسياسي يف إطار املواجهة بني 

طلسية أصبحت تشكل ركائز تعتمد عليها للحصول على دور قيادي و بلوغ هدفها األمسى املتمثل األوراسية و األ

  .يف الرجوع للتأثري بشكل كامل يف الساحة الدولية

:خالصة  

 تحقاهالإو تسعى روسيا ألن تبقى احملور اإلسرتاتيجي املتحكم يف أوراسيا، و يف حال   أوكرانيا قلب أوراسيا شكلت

هيمنة الغرب لنفوذه  هذا سوف ينتج عنه ،يف الفضاء األوروأطلسي سواء كان يف اإلحتاد األورويب أو حلف الناتو

  .على شبه جزيرة القرم ذات األمهية اإلسرتاتيجية و التارخيية لروسيا

يظهر يل، و الدو إلتباث موقعها كدولة كربى على املستويني اإلقليمي و بكل ما ال من إمكانات روسيا  سعىو ت

، و 2008عام  لتوسع إمتداد الناتو شرقا من خالل إستعمال القوة العسكرية جبورجيا تصديهاذلك من خالل 
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